
ACTA D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA 
Data 30/11/2015 
Lloc: gimnàs escola Marta Mata 
Hora: 15 h a 16:30 h 
Caràcter ordinari 
Assistents. 55 persones 
Assistents: Rocio, Lois, Meritxell i Cristina 
Excusats: Maribel i Carmen 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Es llegeix l’acta de la sessió del dia 3/06/2015 i s’aprova per votació. Una mare 
pregunta si està penjada, s’informa que està penjada al bloc de l’AMPA. 
 
2. Composició Junta AMPA 
Es presenta com queda la composició de l’actual Junta AMPA 
Presidenta: Rocio C. 
Vicepresidenta: Lois B. 
Secretària: Meritxell R. 
Tresorera: Maria Carmen R. 
Vocal: Maria Isabel G. 
S’informa de les següents baixes: 
Vocal: Ivan F. 
Vocal: Meritxell C. 
Vocal: Carmen R. 
 
Es pregunta quan s’ha donat de baixa l’Ivan, s’informa que la comunicació la va fer ja 
fa un dies. 
Una de les assistents afirma que l’Ivan ha anat representant l’AMPA a les reunions amb 
inspector i direcció per tractar el tema de la tutora de 1r, des de la JUNTA informem 
que això no és cert, el que passa que coincideix que una persona de la JUNTA és part 
implicada però ha actuat com a pare, a nivell particular. Aquest grup de pares ens van 
informar de les seves actuacions però la JUNTA no s’ha posicionat. 
 
Es convida que si algú vol formar part de la JUNTA ho digui i es podria votar en el 
mateix moment, ningú es pronuncia. 
 
 
3. Gestió econòmica curs 2014-2015. 
Es llegeixen els comptes del curs 2014-2015, s’informa que es penjaran al bloc de 
l’AMPA. 
S’explica que durant aquest exercici no s’ha rebut subvenció per part de l’Ajuntament, 
tenim coneixement que en d’altres escoles tampoc. Ens comenta una persona que s’ha 
de demanar en un temps determinat i que s’ha de presentar un projecte, la Junta AMPA 
clarifica que són coses diferents, al que es refereix és una subvenció per la qual ja s’ha 
presentat el projecte, el curs 2014-2015 es va fer pel teatre i aquest curs per l’hort, i ja 
s’ha presentat. 
També s’explica que ens hem registrat al Registre Municipals d’Entitats, que no ho 
estàvem. 
Es realitza votació de la gestió econòmica: 
27 vots a favor 



27 abstencions 
 
4. Presentació i aprovació del pressupost anual d’activitats curs 2015-2016. 
Es presenta la previsió del pressupost pel curs escolar 2015-2016, s’explica que és una 
previsió i aquest pot variar lleugerament, sobretot pel que fa a les beques de menjador. 
A favor  17 persones 
En contra 0 persones 
Abstencions 37 persones 
 
Tant els comptes de l’any anterior com la previsió d’aquest any es penjaran al bloc de 
l’AMPA. 
 
5. Menjador, servei d’acollida i activitats extraescolars 
Menjador 
S’expliquen les novetats aconseguides per l’actual AMPA, en primer lloc s’ha 
aconseguit  enviar el menú per whatssap abans de l’inici de mes, en segon lloc 
comunicar els canvis de menú imprevistos i en tercer lloc una aula de deures i activitats 
dirigides. 
S’anima a les famílies que si detecten alguna incidència ens la comuniquin.  
Ens pregunten si els nens falten al menjador a qui han d’avisar, si a l’AMPA o a 
SERUNION, es respon que pot ser a tots dos, ens informa que tot i avisar no li han 
descomptat, en principi han de descomptar 3,10€ per dia que falta amb previ avís, al 
rebut del següent mes, però tenim constància que s’ha d’estar al darrere, que enviï mail 
al servei de menjador i a l’AMPA per reclamar-ho. 
Pregunten per les reunions que hem tingut amb altres empreses, s’informa que des de 
direcció ens han dit que si canviem es donaria la gestió del menjador al consell 
comarcal. 
S’informa que està prevista fer una reunió únicament per tractar temes relacionats amb 
el menjador dirigides a les famílies que en fan ús. 
 
Pregunten pel dia de la castanyada en el que va haver molta demanda del servei de 
menjador i no hi va haver prou monitores, s’informa que aquest tema s’ha tractat i es 
proposa que hi hagi inscripció prèvia a la jornada especial, per fer una previsió, i a més 
a més que aquests dies per norma n’hi hagi més monitoratge. 
 
Una mare comenta que cal incidir amb l’empresa de Serunion per aconseguir les coses. 
La JUNTA explica que s’ha aconseguit fer canvis de menú, una mare comenta que 
haurien d’estar elaborats per una dietista, s’explica que l’empresa compleix la 
normativa. 
 
També una mare comenta que no es va celebrar el dia de la castanyada i atribueix la 
responsabilitat a l’AMPA, es clarifica que el motiu de que les famílies no hagi participat 
en la festivitat de la Castanyada no té res a veure amb l’AMPA, l’explicació que ens han 
donat és que els mestres senten la seva feina qüestionada i han hagut diferents coses i 
junt amb l’episodi de la tutora de primer A, han decidit restringir la participació de les 
famílies. Una mare comenta el seu desacord amb aquesta decisió, la JUNTA coincideix 
amb aquesta postura, és per això que voldria reunir-se amb el claustre per demanar 
explicacions. 
Una mare que és nova a l’escola explica que hi ha coses que no entén, tot i que l’havien 
advertit  



 
Acollida matinal 
S’està treballant per aconseguir els objectius proposats però no s’acaba d’aconseguir. Es 
vol que les monitores puguin disposar d’un telèfon facilitat per l’empresa Divertàlia per 
a que en cas necessari, d’una urgència, es pugui contactar amb les monitores, es posa 
l’exemple que si per alguna urgència alguna família hagi d’emportar-se el nen o nena a 
les 8:20 no hi ha manera de contactar amb cap responsable. 
I un tema que s’arrossega des del curs anterior, aconseguir un espai adequat pel nens de 
l’acollida, ja que es junten bastants nens en una aula molt petita. 
La nostra proposta és el menjador, però direcció no ha donat resposta encara. 
Una mare creu que  no es pot utilitzar el menjador fins després de l’hora de dinar, des de 
FAPAC no hi veuen inconvenient, de totes formes caldrà contrastar-ho. 
 
 
Activitats extraescolars 
De les activitats esportives oferides pel patronat d’esports s’ha creat un grup entre 
psicomotricitat i multiesport. 
L’activitat extraescolar de les que ofereix Divertàlia que ha tingut més èxit és la de ball 
modern, la monitora reprodueix la música amb un mòbil i porta uns altaveus per 
amplificar el so. 
 
6. Petició sessió extraordinària. Convocatòria a concretar. 
Ens han fet petició per escrit, acompanyat de 30 signatures, d’una sessió extraordinària 
per manca d’informació i de claredat en les actuacions de l’actual JUNTA i sol·liciten 
com a punt en l’ordre del dia per debatre: gestió i projecte educatiu de la JUNTA 
AMPA. 
Aquesta tindrà lloc el proper 3 de desembre a la sala de mestres a les 15h. 
Una sòcia pregunta qui ho ha sol·licitat i demana si poden explicar que és el que volen. 
Des de la JUNTA tampoc sabem a que es refereixen amb projecte educatiu de la 
JUNTA AMPA, ja que el Projecte educatiu correspon al Centre, una altra assistent que 
és mestre ho corrobora. 
Una les persones que ha sol.licitat aquesta sessió clarifica que el que es vol amb aquesta 
petició és l’explicació del que ja s’ha fet (pressupost, previsió...) 
Una mare explica en que consisteix l’AMPA, en representar els interessos de les 
famílies i considera que és el que està fent l’actual JUNTA. 
I llança una pregunta a la resta de famílies, que perquè s’han deixat perdre mestres molt 
vàlids. 
Una altra mare considera que l’AMPA hauria de convocar una reunió per donar 
explicacions, però s’explica que és l’escola qui les ha de donar, la carta la signa el 
claustre de mestres, les famílies es poden dirigir al tutors dels seus fills i filles per 
preguntar-li i demanar-li explicacions, tal i com ens ha indicat l’equip directiu davant 
aquesta qüestió. 
Al final de la reunió una mare demana dirigir-se als assistents, es disculpa per les 
maneres en que un dia va anar al despatx de l’AMPA, per desinformació  va fer 
acusacions a un dels membres, però sent que no va se la va tractar bé per aquest. Vol 
manifestar que està cansada de que li facin acusacions, dirigint-se a les famílies de la 
classe d’un dels seus fills.  Sembla que és un tema personal, aliè a la JUNTA d’AMPA. 
 



Una de les presents no li sembla una actitud correcta acusar una persona que no està 
present, fet que recolza la JUNTA, i clarifica que aquesta ha actuat en nom propi i no 
pas en nom de la JUNTA. 
Una altra mare, que ha estat present en les reunions amb inspector relacionades amb la 
mestra de 1r. Explica que en cap moment aquesta persona ha anat representant l’AMPA. 
Des de la JUNTA se li agraeix la seva explicació, ja que ha estat present i pot explicar 
de primera mà el que s’ha parlat. 
Un pare comenta que la JUNTA ha diferenciat quins temes són d’AMPA dels que no ho 
són i proposa que el conflicte originat per la mestra de 1r sigui valorat per l’AMPA per 
tal d’oferir el recolzament si cal. 
Es dóna a conèixer la situació distant entre Direcció i la JUNTA d’AMPA. 
 
Sense cap altra consideració es dóna per finalitzada la sessió 


